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Starosta chojnicki Marek Buza spotka³ siê w Gorlicach ze starost¹ gorlickim 
Miros³awem Wêdrychowiczem, by odnowiæ porozumienie o wspó³pracy 
powiatów chojnickiego i gorlickiego zawarte w 2001 roku. W spotkaniu 
uczestniczyli tak¿e: dyrektor Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury w 
Brusach Zenon Graszek oraz wicestarosta Stanis³aw Szura, komendant Powiatowy 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gorlicach Andrzej Stafiej i p.o. dyrektora 
M³odzie¿owego Domu Kul-
tury w Gorlicach Tomasz 
Kubala.
W czasie rozmów poru-
szono sprawê o¿ywienia 
wspó³pracy w zakresie wy-
miany kulturalnej poprzez 
udzia³ zespo³ów m³odzie-
¿owych w ró¿nego typu 
imprezach, a tak¿e nawi¹-
zanie wspó³pracy miêdzy 
zawodow¹ i ochotnicz¹ stra-
¿¹ po¿arn¹. cd.str.4

RAZEM Z CHOJNICAMI

Czym dojechaæ do szko³y i pracy? Jak wróciæ wieczorem z Gorlic do 
domu? Te pytania drêcz¹ mieszkañców powiatu gorlickiego skazanych na 
komunikacjê publiczn¹. Problematyce transportu publicznego przygl¹da³a siê 
tak¿e uwa¿nie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i 
Promocji Ziemi Gorlickiej Rady Powiatu Gorlickiego pod przewodnictwem Zofii 
Kamiñskiej. Cz³onkowie Komisji analizowali aktualny stan transportu 
publicznego, ewentualne zagro¿enia, kierunki zmian oraz oczekiwania 
mieszkañców i w³adz samorz¹dowych. 

Przewodnicz¹ca Komisji Zofia Kamiñska zwróci³a uwagê, i¿ „...sprawa 
nale¿ytego zabezpieczenia transportu 
publicznego jest niezwykle istotna dla 
osób doje¿d¿aj¹cych do pracy i szkó³, 
zmuszonych do codziennego borykania 
siê z podró¿owaniem i sta³¹ niepewno-
œci¹, - czy dany kurs nie zostanie odwo-
³any. Ten problem dotkn¹³ w ostatnim 
czasie mieszkañców Sitnicy, Bugaja, 
gdy PKS Connex zawiesi³ kurs z Gorlic 
o godzinie 20-tej. W pe³ni popieram spo-
³eczne protesty i oczekujê, i¿ ta sprawa 
zostanie rozwi¹zana po myœli spo³e-
cznoœci tych miejscowoœci...”.    cd. str.7

Paszporty inaczej
Paszporty biometryczne wchodz¹ w ¿ycie 28 
sierpnia 2006 roku. Jednak¿e ju¿ od 27 lipca 
2006 roku obowi¹zuj¹ nowe zdjêcia do 
paszportów!
Osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie paszportu 
do³¹cza do wniosku paszportowego:„dwie 
jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 
cm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na 
jednolitym jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ 
oraz pokazuj¹ce wyraŸnie oczy i twarz z obu 
stron od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci 
barków, tak, aby twarz zajmowa³a 70-80% 
fotografii. Fotografia ma przedstawiaæ osobê 
bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi 
szk³ami, patrz¹c¹ na wprost z otwartymi 
oczami, nieprzes³oniêtymi w³osami, z 
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniêtymi 
ustami”. 

Za mundurem
Za mundurem nie tylko panny sznurem. Coraz 
czêœciej mundur jest marzeniem m³odych 
mê¿czyzn. Wielu z nich realizuje je w policji, 
co widaæ by³o podczas obchodów Œwiêta 
Policji w Komendzie Powiatowej w Gorlicach. 
Podczas uroczystoœci na placu przed nowym 
obiektem Komendy, 42 policjantów zosta³o 
mianowanych na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. 
Wczeœniej w Krakowie nominacjê na stopieñ 
m³odszego inspektora otrzyma³ komendant 
powiatowy Micha³ Gawlik. 
W uroczystoœciach uczestniczyli min.: 
komendant wojewódzki policji  insp. 
Kazimierz Mruk, przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu Czes³aw K³apsa, starosta Miros³aw 
Wêdrychowicz, burmistrz Gorlic oraz 
wójtowie gmin. cd.str.4

Pora na studia
Zda³eœ maturê i jeszcze nie zdecydowa³eœ gdzie 
studiowaæ? Chcesz podnieœæ swoje kwalifi-
kacje, a mo¿e masz po prostu zbyt du¿o wolne-
go czasu? Skorzystaj z mo¿liwoœci studiowania 
w Gorlicach w roku akademickim 2006/2007!! 
cd.str.6

Wóz albo przewóz

Z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej 



Od dnia 28 sierpnia 2006 r. w 
naszym kraju wydawane 
bêd¹ paszporty z elemen-
tami biometrii, czyli tzw. 
paszporty biometryczne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nie bêdzie obowi¹zkowej wymiany dotychczasowych paszportów! 
Paszporty wydane przed 28 sierpnia 2006 r. zachowuj¹ wa¿noœæ do dnia w nich okreœlonego!
Mieszkañcy powiatu gorlickiego staraj¹cy siê o wydanie nowego paszportu bêd¹ nadal sk³adaæ wnioski  w Starostwie Powiatowym w 
Gorlicach ul. 11 Listopada 6; tel. 0-18 35-48-754. Niestety po odbiór nowych paszportów trzeba bêdzie jeŸdziæ do Nowego Sacza. Jest 
to spowodowane wdro¿eniem centralnego systemu paszportowego. Jednak¿e obecnie trwaj¹ starania, aby Biuro Paszportowe w 
Gorlicach mog³o równie¿ wydawaæ nowe paszporty.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w Ma³opolsce jest 21 biur paszportowych przyjmuj¹cych wnioski, a dziêki staraniom wojewody Witolda Kochana 
nowe paszporty bêdzie mo¿na odbieraæ nie tylko w siedzibie Urzêdu Wojewódzkiego, ale tak¿e w 5 punktach na terenie województwa 
(Kraków, Tarnów, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Oœwiêcim), gdy tymczasem np. w dolnoœl¹skim bêdzie cztery takie punkty a w opolskim 
tylko jeden. 
Paszport biometryczny - to ksi¹¿eczka paszportowa z umieszczonym w ok³adce mikroprocesorem, w którym zapisane bêd¹ dane:
 biograficzne posiadacza paszportu - czyli imiê, nazwisko, data i miejsce urodzenia, p³eæ, obywatelstwo, numer PESEL, data wydania i 
data wa¿noœci paszport, seria i numer paszportu, nazwa organu wydaj¹cego, 
 biometryczne  wizerunek twarzy i podpis posiadacza paszportu  w latach nastêpnych, najprawdopodobniej w 2008 roku lub najpóŸniej 
w 2009 r. wprowadzony zostanie obowi¹zek pobierania odcisku palca.
Op³aty za nowy biometryczny paszport wynosz¹: podstawowa  140 z³, za wydanie paszportu 5 letniego dla dzieci od 5 do13 lat  60 z³, 
za wydanie paszportu tymczasowego  45 z³.
Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spe³nieniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z cz³onkostwa w UE, s³u¿yæ ma przede 
wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sob¹ przestêpczoœæ zwi¹zana z kradzie¿¹ to¿samoœci i fa³szerstwami 
dokumentów. 
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronach interentowych: www.sejm.gov.pl;  www.mswia.gov.pl - paszporty 
biometryczne; www.wrotamalopolski.pl
Pod adresem: biopaszporty@mswia.gov.pl - mo¿na zadawaæ pytania

Informator Starostwa 
Powiatowego

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545
e-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl 
www.powiat.gorlicki.pl 

Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek  8.00 - 16.00
wtorek  pi¹tek  7.30 - 15.30
Starosta 
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu 
Krzysztof Augustyn
Sekretariat 
tel. 018 35-48-701
Skarbnik Powiatu 
Krystyna Lewek
tel. 018 35-48-704
Wydzia³ Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35-48-750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowis-
ka, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna  Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury, 
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budo-
wnictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru 
i Gospodarki Nieruchomo-
œciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307
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Panorama Kultur
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Procesja z relikwiami 
i figur¹ Œw. Jadwigi Królowej

Dwa dni trwa³a najwa¿niejsza impreza kulturalna gminy Gorlice „Warsztaty Regionalne - 
Panorama Kultur”. Zawita³a do Dominikowic i Szymbarku przynosz¹c prezentacje i 
wystawy ludowego rêkodzie³a artystycznego i gin¹cych zawodów £emków oraz 
Pogórzan: malarstwa, koronkarstwa, haftu, garncarstwa, kowalstwa. Gospodynie z kó³ 
gospodyñ wiejskich czêstowa³y tradycyjnym jad³em, a przepisy mo¿na by³o zabraæ do 
domu kupuj¹c ksi¹¿kê „Jad³o z ros¹”. By³y wyk³ady oraz ciekawe wystêpy artystyczne 
zespo³ów ze S³owacji, Wêgier, Ukrainy i stron rodzinnych czyli Dominikowic, Biecza, 
Szymbarku. 
Impreza ma na celu budowanie dialogu miêdzynarodowego, kszta³towanie przysz³oœci 
opartej na tradycji, promocjê walorów turystycznych i kulturowych gminy Gorlice. 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego oraz 
wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach i Muzeum Okrêgowym w Nowym 
S¹czu.

rwa realizacja miêdzynarodowego projektu „¯ywe dziedzictwo”. Ostatnie dwa miesi¹ce by³y niezwykle pracowite i obfituj¹ce 
w decyzje. W czerwcu oraz w lipcu realizatorzy projektu spotkali siê w Sighisoarze w Rumunii oraz Urbino we W³oszech. By³o Tto trzecie spotkanie na szczycie dla menad¿era projektu, którym jest organizacja Salzburg Research z Austrii jak i pozosta³ych 

partnerów, w tym równie¿  przedstawicieli Powiatu Gorlickiego Daniela Markowicza i Andrzeja Wojciechowskiego.
Spotkanie w Sighisoarze, mieœcie zamieszkanym niegdyœ przez osadników 

saksoñskich, wpisanym na listê UNESCO w 1999 roku, poœwiêcone by³o w ca³oœci 
budowie Wirtualnego Przewodnika Turystycznego (WPT). Jego wdro¿enie i 
testowanie bior¹ na siebie przede wszystkim partnerzy z Salzburga i Rumunii. 
Podstawowym celem WPT jest dostarczenie turyœcie pe³nej wiedzy o obiekcie przed 
którym siê znajduje za poœrednictwem nowoczesnych urz¹dzeñ transmisji danych 
typu PDA, czyli najogólniej mówi¹c z wykorzystaniem internetu i ³¹czy 
satelitarnych. Korzystanie z WPT dawa³oby równie¿ mo¿liwoœæ wyra¿ania swoich 
opinii o danym obiekcie, dziele sztuki, dzielenia siê wra¿eniami itp. 

Drugie spotkanie, tym razem w Urbino (na zdjêciu) we W³oszech, 
poœwiêcone by³o zagadnieniom, w które Powiat Gorlicki bêdzie bezpoœrednio 
zaanga¿owany  mówi Daniel Markowicz. M ia³o ono na celu omówienie   i 
przygotowanie dzia³ania o nazwie “Wyprawa po wiedzê” adresowanego przede 
wszystkim do  m³odzie¿y. W ramach tego dzia³ania m³odzie¿ wraz z nauczycielami 
z wybranych szkó³ przeprowadzi badania i poszukiwania ró¿norakich informacji 
dotycz¹cych naszych dwóch bezcennych koœcio³ów w Binarowej i Sêkowej. Stanie 
siê to kanw¹ do zbudowania - miejmy nadziejê - jak najobszerniejszej opowieœci o 
naszym regionie, jego historii, wybitnych osobistoœciach, które kszta³towa³y przez 
dzieje oblicze tego powiatu. Ambitnym zamierzeniem partnerów projektu jest, aby 
wszelkie materia³y, tak¿e multimedialne, by³y t³umaczone na jêzyk angielski i 
dostêpne na odrêbnej stronie internetowej oraz stronie projektu “¯ywe dziedzictwo” 
- dodaje Daniel Markowicz.
W tym momencie, na mocy ustaleñ podjêtych na spotkaniach, trwa wielka kwerenda 
i budowanie baz danych instytucji zaanga¿owanych w jakiœ sposób w zachowanie i 
promowanie obiektów o statusie UNESCO - mówi Andrzej Wojciechowski. W przypadku Powiatu Gorlickiego s¹ to zarówno 
departamenty ministerialne, organizacje pozarz¹dowe jak i diecezje, parafie itp. Bazy te pos³u¿¹ w terminie póŸniejszym do 
intensywnych akcji promocyjnych projektu na terenie ca³ej Europy.
W listopadzie br. ca³a ekipa projektu przyje¿d¿a do Gorlic. Bêdzie to wyœmienita okazja do zaprezentowania regionu i naszego 
kraju, zw³aszcza, ¿e - jak pokaza³y dotychczasowe spotkania - wzajemna wiedza partnerów o sobie jest zadziwiaj¹co p³ytka. Tym 
wiêksza motywacja i pole do zagospodarowania dla nas - koñczy Daniel Markowicz.

W czo³ówce wœród samorz¹dów

Œwiêto Gminy Lipinki

Rajd Grodzki o puchar KIA I.M. Patecki

Warszawie po raz kolejny rozdano nagrody i wyró¿nienia dla najlepiej zarz¹dzanych gmin 
i miast w Polsce w Rankingu Samorz¹dów „Rzeczpospolitej”. Pod uwagê brano min.: 
dba³oœæ o rozwój i podnoszenie jakoœci ¿ycia mieszkañców przy jednoczesnym 
zachowaniu bezpieczeñstwa finansowego, wartoœæ pozyskanych œrodków unijnych, 
ochronê œrodowiska, a tak¿e wspó³pracê z lokalnymi organizacjami.
Wysokie 6. miejsce „za dynamikê zmian w ci¹gu ostatnich czterech lat dzia³alnoœci” 
zajê³a Gmina Gorlice. Na 23. miejscu znalaz³o siê miasto Gorlice.
Przy ocenie pod uwagê brano min.: tempo wzrostu wydatków maj¹tkowych, pozyskane 
œrodki unijne na 1 mieszkañca, zad³u¿enie, tempo wzrostu dochodów, dynamika 
wydatków: transport i ochrona œrodowiska, wyniki testu szóstoklasistów i 
gimnazjalistów, liczbê podmiotów gospodarczych, liczbê z³o¿onych wniosków o 
dofinansowanie organizacji pozarz¹dowych.

Kilka tysiêcy osób uczestniczy³o w œwiêcie Ziemi Lipiñskiej. W³adze gminy na czele z 
wójtem Czes³awem Rakoczym oraz mieszkañcy mieli wiele powodów do radosnego 
œwiêtowania  œwiêcono nowy budynek Oœrodka Zdrowia oraz pomieszczenia Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Komisariatu Policji. Bawiono siê podczas wystêpów 
zespo³ów folklorystycznych i na zabawie tanecznej.

Mi³oœnicy samochodowych wyœcigów znów mieli okazjê popatrzeæ na œcigaj¹ce siê 
samochody. Automobilklub Biecki przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach zorganizowa³ Rajd Grodzki o puchar KIA I.M. Patecki.
W klasyfikacji generalnej najlepsze dru¿yny to:
- Krzysztof Czoch i Dorota Ogorek - AMK Podkarpacki Subaru Impreza
- Krzysztof Ogorek i Rafa³ 
Piotrowski - AMK Podkarpacki 
Fiat Seicento
- Marek Cygañczuk i Jerzy 
Kwiatkowski - AMK Biecki 
Skoda Octavia
- £ukasz Pecka i Konrad Tumi-
dajewicz - AMK Biecki Mazda
- Bart³omiej Polak i Piotr 
Ptaszek - AMK Biecki Honda 
Civic
- Konrad Schmidt i Maksymilian 
Schmidt - AMK Biecki Zastava
- Mateusz Adamski i £ukasz 
Kaspruk - niezrzeszony Fiat 
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Paszporty inaczej

Trzecie spotkanie na szczycie
“¯ywe dziedzictwo - Heritage Alive!”



Od dnia 28 sierpnia 2006 r. w 
naszym kraju wydawane 
bêd¹ paszporty z elemen-
tami biometrii, czyli tzw. 
paszporty biometryczne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nie bêdzie obowi¹zkowej wymiany dotychczasowych paszportów! 
Paszporty wydane przed 28 sierpnia 2006 r. zachowuj¹ wa¿noœæ do dnia w nich okreœlonego!
Mieszkañcy powiatu gorlickiego staraj¹cy siê o wydanie nowego paszportu bêd¹ nadal sk³adaæ wnioski  w Starostwie Powiatowym w 
Gorlicach ul. 11 Listopada 6; tel. 0-18 35-48-754. Niestety po odbiór nowych paszportów trzeba bêdzie jeŸdziæ do Nowego Sacza. Jest 
to spowodowane wdro¿eniem centralnego systemu paszportowego. Jednak¿e obecnie trwaj¹ starania, aby Biuro Paszportowe w 
Gorlicach mog³o równie¿ wydawaæ nowe paszporty.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w Ma³opolsce jest 21 biur paszportowych przyjmuj¹cych wnioski, a dziêki staraniom wojewody Witolda Kochana 
nowe paszporty bêdzie mo¿na odbieraæ nie tylko w siedzibie Urzêdu Wojewódzkiego, ale tak¿e w 5 punktach na terenie województwa 
(Kraków, Tarnów, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Oœwiêcim), gdy tymczasem np. w dolnoœl¹skim bêdzie cztery takie punkty a w opolskim 
tylko jeden. 
Paszport biometryczny - to ksi¹¿eczka paszportowa z umieszczonym w ok³adce mikroprocesorem, w którym zapisane bêd¹ dane:
 biograficzne posiadacza paszportu - czyli imiê, nazwisko, data i miejsce urodzenia, p³eæ, obywatelstwo, numer PESEL, data wydania i 
data wa¿noœci paszport, seria i numer paszportu, nazwa organu wydaj¹cego, 
 biometryczne  wizerunek twarzy i podpis posiadacza paszportu  w latach nastêpnych, najprawdopodobniej w 2008 roku lub najpóŸniej 
w 2009 r. wprowadzony zostanie obowi¹zek pobierania odcisku palca.
Op³aty za nowy biometryczny paszport wynosz¹: podstawowa  140 z³, za wydanie paszportu 5 letniego dla dzieci od 5 do13 lat  60 z³, 
za wydanie paszportu tymczasowego  45 z³.
Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spe³nieniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z cz³onkostwa w UE, s³u¿yæ ma przede 
wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sob¹ przestêpczoœæ zwi¹zana z kradzie¿¹ to¿samoœci i fa³szerstwami 
dokumentów. 
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronach interentowych: www.sejm.gov.pl;  www.mswia.gov.pl - paszporty 
biometryczne; www.wrotamalopolski.pl
Pod adresem: biopaszporty@mswia.gov.pl - mo¿na zadawaæ pytania

Informator Starostwa 
Powiatowego

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545
e-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl 
www.powiat.gorlicki.pl 

Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek  8.00 - 16.00
wtorek  pi¹tek  7.30 - 15.30
Starosta 
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu 
Krzysztof Augustyn
Sekretariat 
tel. 018 35-48-701
Skarbnik Powiatu 
Krystyna Lewek
tel. 018 35-48-704
Wydzia³ Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35-48-750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowis-
ka, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna  Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury, 
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budo-
wnictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru 
i Gospodarki Nieruchomo-
œciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307
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Procesja z relikwiami 
i figur¹ Œw. Jadwigi Królowej

Dwa dni trwa³a najwa¿niejsza impreza kulturalna gminy Gorlice „Warsztaty Regionalne - 
Panorama Kultur”. Zawita³a do Dominikowic i Szymbarku przynosz¹c prezentacje i 
wystawy ludowego rêkodzie³a artystycznego i gin¹cych zawodów £emków oraz 
Pogórzan: malarstwa, koronkarstwa, haftu, garncarstwa, kowalstwa. Gospodynie z kó³ 
gospodyñ wiejskich czêstowa³y tradycyjnym jad³em, a przepisy mo¿na by³o zabraæ do 
domu kupuj¹c ksi¹¿kê „Jad³o z ros¹”. By³y wyk³ady oraz ciekawe wystêpy artystyczne 
zespo³ów ze S³owacji, Wêgier, Ukrainy i stron rodzinnych czyli Dominikowic, Biecza, 
Szymbarku. 
Impreza ma na celu budowanie dialogu miêdzynarodowego, kszta³towanie przysz³oœci 
opartej na tradycji, promocjê walorów turystycznych i kulturowych gminy Gorlice. 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego oraz 
wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach i Muzeum Okrêgowym w Nowym 
S¹czu.

rwa realizacja miêdzynarodowego projektu „¯ywe dziedzictwo”. Ostatnie dwa miesi¹ce by³y niezwykle pracowite i obfituj¹ce 
w decyzje. W czerwcu oraz w lipcu realizatorzy projektu spotkali siê w Sighisoarze w Rumunii oraz Urbino we W³oszech. By³o Tto trzecie spotkanie na szczycie dla menad¿era projektu, którym jest organizacja Salzburg Research z Austrii jak i pozosta³ych 

partnerów, w tym równie¿  przedstawicieli Powiatu Gorlickiego Daniela Markowicza i Andrzeja Wojciechowskiego.
Spotkanie w Sighisoarze, mieœcie zamieszkanym niegdyœ przez osadników 

saksoñskich, wpisanym na listê UNESCO w 1999 roku, poœwiêcone by³o w ca³oœci 
budowie Wirtualnego Przewodnika Turystycznego (WPT). Jego wdro¿enie i 
testowanie bior¹ na siebie przede wszystkim partnerzy z Salzburga i Rumunii. 
Podstawowym celem WPT jest dostarczenie turyœcie pe³nej wiedzy o obiekcie przed 
którym siê znajduje za poœrednictwem nowoczesnych urz¹dzeñ transmisji danych 
typu PDA, czyli najogólniej mówi¹c z wykorzystaniem internetu i ³¹czy 
satelitarnych. Korzystanie z WPT dawa³oby równie¿ mo¿liwoœæ wyra¿ania swoich 
opinii o danym obiekcie, dziele sztuki, dzielenia siê wra¿eniami itp. 

Drugie spotkanie, tym razem w Urbino (na zdjêciu) we W³oszech, 
poœwiêcone by³o zagadnieniom, w które Powiat Gorlicki bêdzie bezpoœrednio 
zaanga¿owany  mówi Daniel Markowicz. M ia³o ono na celu omówienie   i 
przygotowanie dzia³ania o nazwie “Wyprawa po wiedzê” adresowanego przede 
wszystkim do  m³odzie¿y. W ramach tego dzia³ania m³odzie¿ wraz z nauczycielami 
z wybranych szkó³ przeprowadzi badania i poszukiwania ró¿norakich informacji 
dotycz¹cych naszych dwóch bezcennych koœcio³ów w Binarowej i Sêkowej. Stanie 
siê to kanw¹ do zbudowania - miejmy nadziejê - jak najobszerniejszej opowieœci o 
naszym regionie, jego historii, wybitnych osobistoœciach, które kszta³towa³y przez 
dzieje oblicze tego powiatu. Ambitnym zamierzeniem partnerów projektu jest, aby 
wszelkie materia³y, tak¿e multimedialne, by³y t³umaczone na jêzyk angielski i 
dostêpne na odrêbnej stronie internetowej oraz stronie projektu “¯ywe dziedzictwo” 
- dodaje Daniel Markowicz.
W tym momencie, na mocy ustaleñ podjêtych na spotkaniach, trwa wielka kwerenda 
i budowanie baz danych instytucji zaanga¿owanych w jakiœ sposób w zachowanie i 
promowanie obiektów o statusie UNESCO - mówi Andrzej Wojciechowski. W przypadku Powiatu Gorlickiego s¹ to zarówno 
departamenty ministerialne, organizacje pozarz¹dowe jak i diecezje, parafie itp. Bazy te pos³u¿¹ w terminie póŸniejszym do 
intensywnych akcji promocyjnych projektu na terenie ca³ej Europy.
W listopadzie br. ca³a ekipa projektu przyje¿d¿a do Gorlic. Bêdzie to wyœmienita okazja do zaprezentowania regionu i naszego 
kraju, zw³aszcza, ¿e - jak pokaza³y dotychczasowe spotkania - wzajemna wiedza partnerów o sobie jest zadziwiaj¹co p³ytka. Tym 
wiêksza motywacja i pole do zagospodarowania dla nas - koñczy Daniel Markowicz.

W czo³ówce wœród samorz¹dów

Œwiêto Gminy Lipinki

Rajd Grodzki o puchar KIA I.M. Patecki

Warszawie po raz kolejny rozdano nagrody i wyró¿nienia dla najlepiej zarz¹dzanych gmin 
i miast w Polsce w Rankingu Samorz¹dów „Rzeczpospolitej”. Pod uwagê brano min.: 
dba³oœæ o rozwój i podnoszenie jakoœci ¿ycia mieszkañców przy jednoczesnym 
zachowaniu bezpieczeñstwa finansowego, wartoœæ pozyskanych œrodków unijnych, 
ochronê œrodowiska, a tak¿e wspó³pracê z lokalnymi organizacjami.
Wysokie 6. miejsce „za dynamikê zmian w ci¹gu ostatnich czterech lat dzia³alnoœci” 
zajê³a Gmina Gorlice. Na 23. miejscu znalaz³o siê miasto Gorlice.
Przy ocenie pod uwagê brano min.: tempo wzrostu wydatków maj¹tkowych, pozyskane 
œrodki unijne na 1 mieszkañca, zad³u¿enie, tempo wzrostu dochodów, dynamika 
wydatków: transport i ochrona œrodowiska, wyniki testu szóstoklasistów i 
gimnazjalistów, liczbê podmiotów gospodarczych, liczbê z³o¿onych wniosków o 
dofinansowanie organizacji pozarz¹dowych.

Kilka tysiêcy osób uczestniczy³o w œwiêcie Ziemi Lipiñskiej. W³adze gminy na czele z 
wójtem Czes³awem Rakoczym oraz mieszkañcy mieli wiele powodów do radosnego 
œwiêtowania  œwiêcono nowy budynek Oœrodka Zdrowia oraz pomieszczenia Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Komisariatu Policji. Bawiono siê podczas wystêpów 
zespo³ów folklorystycznych i na zabawie tanecznej.

Mi³oœnicy samochodowych wyœcigów znów mieli okazjê popatrzeæ na œcigaj¹ce siê 
samochody. Automobilklub Biecki przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach zorganizowa³ Rajd Grodzki o puchar KIA I.M. Patecki.
W klasyfikacji generalnej najlepsze dru¿yny to:
- Krzysztof Czoch i Dorota Ogorek - AMK Podkarpacki Subaru Impreza
- Krzysztof Ogorek i Rafa³ 
Piotrowski - AMK Podkarpacki 
Fiat Seicento
- Marek Cygañczuk i Jerzy 
Kwiatkowski - AMK Biecki 
Skoda Octavia
- £ukasz Pecka i Konrad Tumi-
dajewicz - AMK Biecki Mazda
- Bart³omiej Polak i Piotr 
Ptaszek - AMK Biecki Honda 
Civic
- Konrad Schmidt i Maksymilian 
Schmidt - AMK Biecki Zastava
- Mateusz Adamski i £ukasz 
Kaspruk - niezrzeszony Fiat 
126p

Paszporty inaczej

Trzecie spotkanie na szczycie
“¯ywe dziedzictwo - Heritage Alive!”
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Starosta chojnicki Marek Buza przekaza³ zaproszenie do deklarujemy udostêpnienie bazy naszych schronisk i 
udzia³u w Œwiêcie Powiatu Chojnickiego, które odbêdzie internatów w szko³ach ponadgimnazjalnych. Wymiana 
siê 19. sierpnia oraz Do¿ynkach w Brusach 3. wrzeœnia i artystycznych grup m³odzie¿owych to bardzo pozytywna 
niezwykle widowiskowej imprezie 4. Wrzeœnia - „Bitwie sprawa i na pewno powinno do niej dojœæ jeszcze w tym 
pod Krajantami”, która jest porównywana do widowisk roku. Zapraszamy na nasze powiatowe imprezy takie jak 
organizowanych pod Grunwaldem. „Bêdzie nam bardzo Dni Huculskie w Regetowie, czy Festiwal Koronki 
mi³o Was goœciæ. Zapraszamy zespo³y muzyczne, Klockowej w Bobowej.”
taneczne, dru¿yny stra¿ackie, bêdzie okazja do pokazania Goœcie z Chojnic zadeklarowali, i¿ na Dni Huculskie mo¿e 
siê na naszej scenie i do poznania piêknych rejonów przyjechaæ „reprezentacja”, w sk³ad której wchodzi³by: 
Chojnic. Liczymy na zacieœnienie kontaktów nie tylko zespó³  tañca nowoczesnego „Fantazja”, kwintet 
miêdzy samorz¹dami ale tak¿e organizacjami pozarz¹- akordeonowy oraz Kaszubski Zespó³ Folklorystyczny 
dowymi, s³u¿bami mundurowymi a tak¿e szko³ami, w tym „Paneszka”.
liczymy na wspó³pracê ze szko³¹ rolnicz¹”- mówi³ starosta. W czasie pobytu na Ziemi Gorlickiej oprócz spotkañ i 
Starsota gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz stwierdzi³: „- rozmów goœcie odwiedzili tak¿e królewski gród Biecz, 
Cieszymy siê z tej inicjatywy i liczymy, i¿ uda siê gdzie prze¿yli spotkanie z katem, a teraz chc¹ go 
prze³o¿yæ nasze kontakty samorz¹dowe na sta³¹ wspó³- wypo¿yczyæ do Chojnic. Odwiedzili tak¿e uzdrowisko 
pracê w zakresie kultury, przedsiêbiorczoœci, sportu i Wysowa Zdrój, Sêkow¹ i Bobow¹.
turystyki oraz wzajemnej promocji. Ze swej strony 

 akumulatorowym wózkiem inwalidzkim 
do rodziny Kozio³ów w Siedliskach Zpojechali stra¿acy na czele z komendan-

tem wojewódzkim PSP Andrzejem £abuz¹ i 
komendantem powiatowym PSP Andrzejem 
Stafiejem. W przekazaniu prezentu czterem 
niepe³nosprawnym siostrom uczestniczy³ rów-
nie¿ starosta Miros³aw Wêdrychowicz oraz 
dyrektor PCPR Romana Gajdek
Dar od stra¿aków to spe³nienie marzeñ Sylwii, 
Klaudii, Kasi i Natalii, które dotkniête s¹ 
zanikiem miêsni. Poruszaj¹ siê wy³¹cznie za 
pomoc¹ wózka inwalidzkiego i wymagaj¹ sta³ej 
pomocy, dlatego te¿ nowy wózek bardzo u³atwi 
im poruszanie siê po podwórku, a nawet 
umo¿liwi dalsze wyprawy, gdy¿ przystosowany 
jest do ruchu drogowego. 
Mimo niepe³nosprawnoœci siostry prowadz¹ 
bardzo intensywny tryb ¿ycia, ukierunkowany 
g³ównie na kszta³cenie. Klaudia i Sylwia studiuj¹ 
marketing i zarz¹dzanie w Przemyœlu, Kasia ukoñczy³a liceum profilowane w Busku Zdroju i zamierza studiowaæ, a 
Natalia ma ju¿ zawód krawcowej i uczy siê w liceum profilowanym w Busku Zdroju. 
Przekazuj¹c wózek komendant £abuz powiedzia³: „Stra¿ po¿arna pomaga nie tylko w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia. 
Chcemy wspieraæ tak¿e w sytuacjach trudnych, jak w Waszej rodzinie. Mam nadziejê, i¿ ten podarunek chocia¿ w czêœci 
u³atwi Wam codzienne ¿ycie...”.

Kim jestem? Sk¹d pochodzê? Dok¹d idê? Na te pytania odpowiadali 
malarze i rzeŸbiarze ³emkowscy oraz artyœci zafascynowani kultur¹ 
£emków. Swoje wizje zaprezentowali na kolejnej - VI edycji 
Miêdzynarodowych Prezentacji £emkowszczyzny „£emkowskie 
Jeruzalem” w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. Wystawa 
to jeden z istotnych elementów dorocznego œwiêta kultury ³emkowskiej  
£emkowskiej Watry, która ju¿ po raz 24. odby³a siê w Zdyni. Na 
wystawie swoje prace pokaza³o 21 twórców z Polski, Ukrainy, S³owacji i 
Wêgier, a kuratorem prezentacji jest Natalia H³adyk. Wystawê zobacz¹ 
równie¿ mieszkañcy Krakowa (17-31.08.2006) oraz w Presova i 
Medzilaborce na S³owacji.
Wernisa¿ rozpocz¹³ siê przejmuj¹cym œpiewem piêknej £emkini, a jej 
„Hory naszi Karpatii” przyprawi³y wszystkich zebranych w Galerii o 
dr¿enie serc i wstrzymany oddech.
Uczestników spotkania powita³ wicestarosta Stanis³aw Szura, który 
powiedzia³: „...Bardzo nam mi³o, ¿e jesteœcie tu z nami, w Gorlicach  
centrum gospodarczym ale tak¿e kulturalnym naszego powiatu. Dziêki 
takim prezentacjom mamy okazjê do spotkania ze sztuk¹ ³emkowsk¹, z artystycznymi wizjami zainspirowanymi min. plenerem w 
Hañczowej. ̄ yczê mi³ego pobytu i wielu wra¿eñ...”.
Przewodnicz¹cy Zjednoczenia £emków Stefan H³adyk podkreœli³, ¿e „... wystawa to przyk³ad swoistej symbiozy, powrotu do korzeni, 
do utraconego raju. Bardzo siê cieszymy, ¿e impreza siê rozwija i przyci¹ga nowe pokolenia twórców”.
Trudna sztuka w odbiorze, czujê tutaj du¿o smutku i nostalgii - mówili uczestnicy wernisa¿u patrz¹c na czarno-bia³e obrazy pe³ne 
tajemniczych znaków, przekreœlone niekiedy niczym strza³¹ plam¹ czerwieni lub rzeŸby, w których wykorzystano stare, metalowe 
przedmioty codziennego u¿ytku. 
Nostalgia mieszana z radoœci¹ obecna by³a tak¿e podczas XXIV £emkowskiej Watry w Zdyni. Jak mówi¹ sami £emkowie „..przy 
wielu p³on¹cych ogniskach rozmowom, wspomnieniom, opowieœciom i wspólnemu œpiewaniu nie ma koñca. W³asna to¿samoœæ 
zachowywana w sercu na obczyŸnie, nierzadko ukrywana, tu - wœród tak wielu rodaków z ca³ego niemal œwiata - normalnieje i 
dochodzi do g³osu...”. Goœcie ³emkowskiego œwiêta podziwiali artyzm zespo³ów wokalnych, tanecznych oraz wytwory rêkodzie³a i 
wspólnie bawili siê przy jednocz¹cym ogniu  watrze.

Przekazuj¹c ¿yczenia w imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu Z kolei starosta Miros³aw Wêdrychowicz  przekaza³ 
przewodnicz¹cy Czes³aw K³apsa powiedzia³:  „Z wielkim gratulacje i nagrodê sier¿antowi sztabowemu Andrzejowi 
szacunkiem i uznaniem odnoszê siê do Waszej trudnej, a Firlitowi w zwi¹zku z zajêciem III miejsca w Ma³opolsce w 
czêsto tak¿e niebezpiecznej pracy w zakresie ochrony konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2006”. Starosta 
¿ycia i mienia mieszkañców Powiatu. Szczególne s³owa powiedzia³: „To wielki sukces znaleŸæ siê w czo³ówce 
wdziêcznoœci kierujê za prowadzenie ró¿norodnych najlepszych policjantów ruchu drogowego z terenu 
dzia³añ profilaktyczno - edukacyjnych wobec dzieci i województwa ma³opolskiego. To tak¿e du¿e wyró¿nienie i 
m³odzie¿y. zaszczyt dla gorlickiego Zespo³u Ruchu Drogowego oraz  

Komendy Powiatowej, która dziêki Pana postawie oraz 

Podejmujecie szeroko zakrojon¹ wspó³pracê z lokalnymi 
samorz¹dami oraz organizacjami udzielaj¹c wsparcia w zaanga¿owaniu ca³ego zespo³u gorlickiej Policji zajê³a II 
ró¿nego typu przedsiêwziêciach o charakterze rekreacyjno  miejsce w tym¿e konkursie...”.
promocyjnym jak: rajdy, biegi czy zawody sportowe. Za to ¯yczenia i okolicznoœciowe dyplomy przekazali 
wszystko serdecznie dziêkujemy. ¯yczymy, by Wasza policjantom tak¿e przedstawiciele samorz¹dów gminnych.
praca by³a bezpieczna i przynosi³a wiele satysfakcji i 
zadowolenia...”.

Razem z Chojnicami

Za mundurem

Prezent od stra¿aków

£emkowskie Jeruzalem w Gorlicach - £emkowska Watra w Zdyni

sierpieñ   2006 sierpieñ   2006
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Miêdzynarodowych Prezentacji £emkowszczyzny „£emkowskie 
Jeruzalem” w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. Wystawa 
to jeden z istotnych elementów dorocznego œwiêta kultury ³emkowskiej  
£emkowskiej Watry, która ju¿ po raz 24. odby³a siê w Zdyni. Na 
wystawie swoje prace pokaza³o 21 twórców z Polski, Ukrainy, S³owacji i 
Wêgier, a kuratorem prezentacji jest Natalia H³adyk. Wystawê zobacz¹ 
równie¿ mieszkañcy Krakowa (17-31.08.2006) oraz w Presova i 
Medzilaborce na S³owacji.
Wernisa¿ rozpocz¹³ siê przejmuj¹cym œpiewem piêknej £emkini, a jej 
„Hory naszi Karpatii” przyprawi³y wszystkich zebranych w Galerii o 
dr¿enie serc i wstrzymany oddech.
Uczestników spotkania powita³ wicestarosta Stanis³aw Szura, który 
powiedzia³: „...Bardzo nam mi³o, ¿e jesteœcie tu z nami, w Gorlicach  
centrum gospodarczym ale tak¿e kulturalnym naszego powiatu. Dziêki 
takim prezentacjom mamy okazjê do spotkania ze sztuk¹ ³emkowsk¹, z artystycznymi wizjami zainspirowanymi min. plenerem w 
Hañczowej. ̄ yczê mi³ego pobytu i wielu wra¿eñ...”.
Przewodnicz¹cy Zjednoczenia £emków Stefan H³adyk podkreœli³, ¿e „... wystawa to przyk³ad swoistej symbiozy, powrotu do korzeni, 
do utraconego raju. Bardzo siê cieszymy, ¿e impreza siê rozwija i przyci¹ga nowe pokolenia twórców”.
Trudna sztuka w odbiorze, czujê tutaj du¿o smutku i nostalgii - mówili uczestnicy wernisa¿u patrz¹c na czarno-bia³e obrazy pe³ne 
tajemniczych znaków, przekreœlone niekiedy niczym strza³¹ plam¹ czerwieni lub rzeŸby, w których wykorzystano stare, metalowe 
przedmioty codziennego u¿ytku. 
Nostalgia mieszana z radoœci¹ obecna by³a tak¿e podczas XXIV £emkowskiej Watry w Zdyni. Jak mówi¹ sami £emkowie „..przy 
wielu p³on¹cych ogniskach rozmowom, wspomnieniom, opowieœciom i wspólnemu œpiewaniu nie ma koñca. W³asna to¿samoœæ 
zachowywana w sercu na obczyŸnie, nierzadko ukrywana, tu - wœród tak wielu rodaków z ca³ego niemal œwiata - normalnieje i 
dochodzi do g³osu...”. Goœcie ³emkowskiego œwiêta podziwiali artyzm zespo³ów wokalnych, tanecznych oraz wytwory rêkodzie³a i 
wspólnie bawili siê przy jednocz¹cym ogniu  watrze.

Przekazuj¹c ¿yczenia w imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu Z kolei starosta Miros³aw Wêdrychowicz  przekaza³ 
przewodnicz¹cy Czes³aw K³apsa powiedzia³:  „Z wielkim gratulacje i nagrodê sier¿antowi sztabowemu Andrzejowi 
szacunkiem i uznaniem odnoszê siê do Waszej trudnej, a Firlitowi w zwi¹zku z zajêciem III miejsca w Ma³opolsce w 
czêsto tak¿e niebezpiecznej pracy w zakresie ochrony konkursie „Policjant Ruchu Drogowego 2006”. Starosta 
¿ycia i mienia mieszkañców Powiatu. Szczególne s³owa powiedzia³: „To wielki sukces znaleŸæ siê w czo³ówce 
wdziêcznoœci kierujê za prowadzenie ró¿norodnych najlepszych policjantów ruchu drogowego z terenu 
dzia³añ profilaktyczno - edukacyjnych wobec dzieci i województwa ma³opolskiego. To tak¿e du¿e wyró¿nienie i 
m³odzie¿y. zaszczyt dla gorlickiego Zespo³u Ruchu Drogowego oraz  

Komendy Powiatowej, która dziêki Pana postawie oraz 

Podejmujecie szeroko zakrojon¹ wspó³pracê z lokalnymi 
samorz¹dami oraz organizacjami udzielaj¹c wsparcia w zaanga¿owaniu ca³ego zespo³u gorlickiej Policji zajê³a II 
ró¿nego typu przedsiêwziêciach o charakterze rekreacyjno  miejsce w tym¿e konkursie...”.
promocyjnym jak: rajdy, biegi czy zawody sportowe. Za to ¯yczenia i okolicznoœciowe dyplomy przekazali 
wszystko serdecznie dziêkujemy. ¯yczymy, by Wasza policjantom tak¿e przedstawiciele samorz¹dów gminnych.
praca by³a bezpieczna i przynosi³a wiele satysfakcji i 
zadowolenia...”.

Razem z Chojnicami

Za mundurem

Prezent od stra¿aków

£emkowskie Jeruzalem w Gorlicach - £emkowska Watra w Zdyni

sierpieñ   2006 sierpieñ   2006
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Z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przewoŸnicy prywatni oraz przedstawiciele MZK, Connex PKS, a tak¿e w³adz i mieszkañców 
gmin. Naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Dróg Bogdan Wojnarski omówi³ kierunki zmian w obszarze transportu publicznego 
stwierdzaj¹c, ¿e transport publiczny jest wa¿nym zagadnieniem ekonomicznym, gospodarczym, spo³ecznym i ekologicznym. 
Podkreœli³, i¿ w powiecie gorlickim us³ugi te wykonuj¹: PKS Connex Gorlice, MZK Gorlice oraz przewoŸnicy prywatni. Zaznaczy³, ¿e 
przekszta³cenia w³asnoœciowe w PKS i MZK Gorlice spowodowa³y, i¿ dosz³o do zaprzestania œwiadczeñ na niektórych liniach lub 
zawieszenia niektórych kursów. Prowadzi to do napiêæ i protestów spo³ecznych. Naczelnik poinformowa³ tak¿e o nowym projekcie 
ustawy transportowej, nad którym pracuje Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Musi ona uwzglêdniaæ normy unijne  ³¹czenie z 
dop³atami, bo bez nich nie da siê zorganizowaæ sprawnie funkcjonuj¹cego systemu transportu publicznego, ale bêdzie obowi¹zywaæ 
najwczeœniej od 1.01.2009 r.
Uczestnicy debaty zwracali uwagê na:
- koniecznoœæ zabezpieczenia transportu publicznego do odleg³ych miejscowoœci, 
nawet gdy te kursy s¹ nierentowne
- potrzebê zabezpieczenia godziwych warunków do przewozu pasa¿erów
- koniecznoœæ stosowania obowi¹zuj¹cych przepisami ulg do biletów
- potrzebê kontroli i reglamentacji wydawania koncesji dla przewoŸników
- niezgodny z ustaleniami przydzia³ dotacji
- pilne rozwi¹zanie sprawy wspólnych przystanków i zatok

Zaapelowano równie¿ do firmy PKS Connex, by nie wycofywa³a siê z 
gorlickiego rynku us³ug transportowych a tak¿e, by w gronie wszystkich 
przewoŸników okreœliæ warunki wspó³finansowania oraz zakresy zadañ, w tym 
tak¿e górnej granicy ceny biletów.

Krytycznie odniesiono siê ponadto do rozwi¹zañ komunikacyjnych na 
terenie miasta, które zamiast usprawniæ to hamuj¹ ruch.

Cz³onkowie Komisji podkreœlali, i¿ narada w sprawie komunikacji jest bardzo potrzebna i chocia¿ coraz czêœciej o wszystkim 
decyduje ekonomia, to przewoŸnicy musz¹ tak¿e braæ pod uwagê wzglêdy spo³eczne.
Podsumowuj¹c dyskusjê Komisja zaproponowa³a 5 wniosków, które dotyczy³y:
- podjêcie rozmów pomiêdzy Burmistrzem Biecza i Burmistrzem Gorlic w sprawie zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych 
mieszkañców 
- przywrócenia zawieszonego przez Connex - PKS kursu Gorlice - Bugaj - Sitnica o godz. 20.00 z Gorlic 
- dokonania weryfikacji zatok i przystanków autobusowych na drogach powiatowych 
i gminnych pod k¹tem bezpieczeñstwa dla kierowców oraz pasa¿erów.
- wyst¹pienia do burmistrza Gorlic w sprawie wstrzymania przetargu na nieruchomoœci przy ul. 11 Listopada nad potokiem 
Stró¿owianka w Gorlicach, w celu perspektywicznego wykorzystania tego terenu do usprawnienia rozwi¹zañ komunikacyjnych w 
centrum miasta
- podjêcia starañ o usprawnienia ruchu pojazdów i pieszych w Gorlicach i Bobowej.

STR 7

Oferta studiów w Gorlicach w roku akademickim 2006/2007
Krakowska Akademia Ekonomiczna zaprasza do nowego Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego w Gorlicach 
na:

- zaoczne studia licencjackie na Wydziale Zarz¹dzania. Koszt nauki na I roku wynosi³ bêdzie 1300 z³ za semestr. 
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie www.ae.krakow.pl 

- studia podyplomowe Zarz¹dzanie Rozwojem Spo³eczno-Gospodarczym w Regionie. Dwusemestralne studia 
skierowane s¹ przede wszystkim do pracowników administracji publicznej i maj¹ na celu dostarczenie s³uchaczom 
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania w administracji publicznej oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy 
strukturalnych UE w dzia³aniach na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego spo³ecznoœci lokalnych. Czesne za jeden 
semestr wynosi 2000 z³. Szczegó³owe informacje udzielane s¹ pod nr tel. 0-12 422-69-19 lub 421-76-68; 
e-mil: msap@ae.krakow.pl 
- zajêcia w ramach Uniwersytetu Z³otego Wieku dla osób starszych bez wzglêdu na posiadane wykszta³cenie.
 W w.w. zakresie informacji udziela i nabór prowadzi Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Gorlicach (Budowlanka) 
ul. Niepodleg³oœci 5; tel. 0-18 353-50-19. Tam te¿ bêd¹ odbywaæ siê zajêcia.

- Akademia Górniczo  Hutnicza zaprasza na zaoczne studia w Gorlicach na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu; 
kierunej Górnictwo i Geologia; specjalnoœæ Zagospodarowanie i Ochrona Wód oraz Geoin¿ynieria. Szczegó³y na 
stronie: www.wnig.agh.edu.pl/rekrutacja  Nabór do 7 wrzeœnia 2006 r. w godz.9-14 prowadzi Zespó³ Szkó³ nr 1 (Górka) w 
Gorlicach, ul. Wyszyñskiego 18, tel. 0-18 353-60-40

- Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa z Nowego Targu zaprasza do Gorlic na studia pomostowe 4-semestralne 
dla aktualnie pracuj¹cych pielêgniarek z wykszta³ceniem pielêgniarskim, posiadaj¹cych œwiadectwo dojrza³oœci. 
Informacji udziela i zapisy prowadzi Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych w Gorlicach, ul. 
Jagie³³y 2; tel. 0-18 352-04-59.   Nie zwlekaj! Wybierz coœ dla siebie i zostañ studentem jednej z renomowanych 
uczelni!

Stypendia dla uczniów i studentów

o raz trzeci Starostwo Powiatowe w Gorlicach wraz ze szko³ami 
ponadgimnazjalnymi przyst¹pi³o do realizacji projektu pt. P„Program stypendialny dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w 

Powiecie Gorlickim w roku szkolnym 2006/2007” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. W roku 
szkolnym 2006/2007 zostanie przyznanych 878 stypendiów w kwocie 
1000 z³, które bêd¹ wyp³acane w formie finansowej.
Do ubiegania siê o stypendium uprawnieni s¹ uczniowie, którzy spe³niaj¹ 
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
- rozpoczynaj¹ lub kontynuuj¹ naukê w szko³ach umo¿liwiaj¹cych 
uzyskanie œwiadectwa maturalnego,
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie wiejskim, w miastach do 5 
tysiêcy mieszkañców lub od 5 tys. do 20 tys. mieszkañców, w których nie 
ma szkó³ ponadgimnazjalnych publicznych koñcz¹cych siê matur¹,
- pochodz¹ z rodzin o dochodzie na osobê w rodzinie do 504 z³ netto lub 
583 z³ netto, je¿eli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepe³no-
sprawnoœci.

Termin sk³adania wniosków up³ywa 31 sierpnia 2006 r.
Programem stypendialnym objêci bêd¹ równie¿ studenci.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w szko³ach ponad-
gimnazjalnych, do których uczêszczaj¹ uczniowie oraz w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach (tel. 18 354 87 73). Znajdziecie je tak¿e na stronie internetowej 
www.powiat.gorlicki.pl oraz w BIP w dziale Aktualnoœci.

Matura 2006

087 osób  by³ych uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu gorlickiego 1cieszy siê ze zdanej matury. Wynik jest 

zadawalaj¹cy, - bo wyniós³ 83,74% i jest 
wy¿szy o 1,44% ni¿ w Ma³opolsce, przy 
œredniej krajowej 79%. Wœród liceów 
ogólnokszta³c¹cych najlepiej zdali maturê 
uczniowie ZSO w Bieczu  97,44%, nastêpnie 
ZS nr 1  96,58%, ZSO w Bobowej  96% i I LO 
w Gorlicach  95,79%.
W kategorii liceów profilowanych najwiêcej, 
bo 100% (33 osoby) uczniów zda³o maturê w 
ZSE w Gorlicach, w ZSZ w Bieczu  89,29%, a 
w ZS nr 1 w Gorlicach  87,76%.
Matura w technikach najlepiej wypad³a w ZSE 
w Gorlicach  88,29 % zda³o, ZSZ w Gorlicach  
77,65%, ZST w Gorlicach  77,14%.

Wszystkim, którzy maturê zdali oraz peda-
gogom przygotowuj¹cych uczniów do tego 
najwa¿niejszego w ¿yciu egzaminu i 
dyrekcjom szkó³ serdecznie gratulujemy. 
Na 1298 osób, które przyst¹pi³y do matury, 
211 egzaminu nie zda³o. Czêœæ z nich 
prze¿ywa teraz chwile nadziei oczekuj¹c na 
ostateczne decyzje ministerstwa edukacji, 
licz¹c na maturaln¹ amnestiê.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Powiatu Gorlickiego
Imponuj¹ca iloœæ, bo a¿ 392 obiekty zabytkowe z terenu powiatu gorlickiego znajduj¹ siê w ewidencji nowos¹deckiej Sekcji Ochrony 
Zabytków, a 61 szczególnie cennych zarejestrowanych jest w ewidencji Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Jak s¹ chronione przed po¿arem, powodzi¹ i dostêpem osób postronnych? Nad tym problemem debatowa³a Komisja Bezpieczeñstwa 
i Porz¹dku Publicznego z udzia³em przedstawicieli duchowieñstwa koœcio³ów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i 
prawos³awnego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komendy Powiatowej Policji i Stra¿y. 

Prowadz¹cy spotkanie starosta Miros³aw Wêdrychowicz podkreœli³, ¿e ma ono na celu -poza diagnoz¹ stanu zabezpieczenia - 
uœwiadomienie obowi¹zków spoczywaj¹cych na w³aœcicielach i administratorach obiektów oraz okreœlenie potrzeb i mo¿liwoœci 
pozyskania œrodków finansowych na poprawê stanu w tym wzglêdzie. 

W wyniku wnikliwej i konstruktywnej dyskusji Komisja opracowa³a 
nastêpuj¹ce wnioski: 
- Opracowaæ Powiatowy Program Ochrony Zabytków
- Dokonaæ analizy mo¿liwoœci oraz wesprzeæ merytorycznie opracowanie wniosku 
w zakresie pozyskania funduszy na zabezpieczenie przeciwpo¿arowe oraz przed 
kradzie¿¹ obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych.
- Sporz¹dziæ dla parafii na terenie powiatu gorlickiego bazê danych teleadresowych 
instytucji, do których w razie sytuacji kryzysowych mog³yby siê zg³aszaæ w celu 
uzyskania pomocy.
- Przygotowaæ w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wyst¹pienie do RZGW w Krakowie o rozwi¹zanie kwestii zalewania drewnianych 
koœció³ków przez potoki: Libuszanka w Libuszy i Sitniczanka w Binarowej.
- Wyst¹piæ do Burmistrza Gminy Biecz w sprawie odprowadzenia wód opadowych 
od skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ powiatow¹ w okolicy szko³y w Libuszy, 
wzd³u¿ drogi gminnej w stronê potoku Libuszanka.
- Przygotowaæ wyst¹pienie do Wydzia³u Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego o wyjaœnienie kwestii b³êdów t³umaczenia na jêzyk 
angielski i niemiecki tablic informacyjnych „ Szlak Architektury Drewnianej” na terenie Gminy Uœcie Gorlickie.

Pora na studia Wóz albo przewóz

Alarm dla zabytków
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Z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przewoŸnicy prywatni oraz przedstawiciele MZK, Connex PKS, a tak¿e w³adz i mieszkañców 
gmin. Naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Dróg Bogdan Wojnarski omówi³ kierunki zmian w obszarze transportu publicznego 
stwierdzaj¹c, ¿e transport publiczny jest wa¿nym zagadnieniem ekonomicznym, gospodarczym, spo³ecznym i ekologicznym. 
Podkreœli³, i¿ w powiecie gorlickim us³ugi te wykonuj¹: PKS Connex Gorlice, MZK Gorlice oraz przewoŸnicy prywatni. Zaznaczy³, ¿e 
przekszta³cenia w³asnoœciowe w PKS i MZK Gorlice spowodowa³y, i¿ dosz³o do zaprzestania œwiadczeñ na niektórych liniach lub 
zawieszenia niektórych kursów. Prowadzi to do napiêæ i protestów spo³ecznych. Naczelnik poinformowa³ tak¿e o nowym projekcie 
ustawy transportowej, nad którym pracuje Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Musi ona uwzglêdniaæ normy unijne  ³¹czenie z 
dop³atami, bo bez nich nie da siê zorganizowaæ sprawnie funkcjonuj¹cego systemu transportu publicznego, ale bêdzie obowi¹zywaæ 
najwczeœniej od 1.01.2009 r.
Uczestnicy debaty zwracali uwagê na:
- koniecznoœæ zabezpieczenia transportu publicznego do odleg³ych miejscowoœci, 
nawet gdy te kursy s¹ nierentowne
- potrzebê zabezpieczenia godziwych warunków do przewozu pasa¿erów
- koniecznoœæ stosowania obowi¹zuj¹cych przepisami ulg do biletów
- potrzebê kontroli i reglamentacji wydawania koncesji dla przewoŸników
- niezgodny z ustaleniami przydzia³ dotacji
- pilne rozwi¹zanie sprawy wspólnych przystanków i zatok

Zaapelowano równie¿ do firmy PKS Connex, by nie wycofywa³a siê z 
gorlickiego rynku us³ug transportowych a tak¿e, by w gronie wszystkich 
przewoŸników okreœliæ warunki wspó³finansowania oraz zakresy zadañ, w tym 
tak¿e górnej granicy ceny biletów.

Krytycznie odniesiono siê ponadto do rozwi¹zañ komunikacyjnych na 
terenie miasta, które zamiast usprawniæ to hamuj¹ ruch.

Cz³onkowie Komisji podkreœlali, i¿ narada w sprawie komunikacji jest bardzo potrzebna i chocia¿ coraz czêœciej o wszystkim 
decyduje ekonomia, to przewoŸnicy musz¹ tak¿e braæ pod uwagê wzglêdy spo³eczne.
Podsumowuj¹c dyskusjê Komisja zaproponowa³a 5 wniosków, które dotyczy³y:
- podjêcie rozmów pomiêdzy Burmistrzem Biecza i Burmistrzem Gorlic w sprawie zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych 
mieszkañców 
- przywrócenia zawieszonego przez Connex - PKS kursu Gorlice - Bugaj - Sitnica o godz. 20.00 z Gorlic 
- dokonania weryfikacji zatok i przystanków autobusowych na drogach powiatowych 
i gminnych pod k¹tem bezpieczeñstwa dla kierowców oraz pasa¿erów.
- wyst¹pienia do burmistrza Gorlic w sprawie wstrzymania przetargu na nieruchomoœci przy ul. 11 Listopada nad potokiem 
Stró¿owianka w Gorlicach, w celu perspektywicznego wykorzystania tego terenu do usprawnienia rozwi¹zañ komunikacyjnych w 
centrum miasta
- podjêcia starañ o usprawnienia ruchu pojazdów i pieszych w Gorlicach i Bobowej.

STR 7

Oferta studiów w Gorlicach w roku akademickim 2006/2007
Krakowska Akademia Ekonomiczna zaprasza do nowego Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego w Gorlicach 
na:

- zaoczne studia licencjackie na Wydziale Zarz¹dzania. Koszt nauki na I roku wynosi³ bêdzie 1300 z³ za semestr. 
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie www.ae.krakow.pl 

- studia podyplomowe Zarz¹dzanie Rozwojem Spo³eczno-Gospodarczym w Regionie. Dwusemestralne studia 
skierowane s¹ przede wszystkim do pracowników administracji publicznej i maj¹ na celu dostarczenie s³uchaczom 
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania w administracji publicznej oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy 
strukturalnych UE w dzia³aniach na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego spo³ecznoœci lokalnych. Czesne za jeden 
semestr wynosi 2000 z³. Szczegó³owe informacje udzielane s¹ pod nr tel. 0-12 422-69-19 lub 421-76-68; 
e-mil: msap@ae.krakow.pl 
- zajêcia w ramach Uniwersytetu Z³otego Wieku dla osób starszych bez wzglêdu na posiadane wykszta³cenie.
 W w.w. zakresie informacji udziela i nabór prowadzi Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Gorlicach (Budowlanka) 
ul. Niepodleg³oœci 5; tel. 0-18 353-50-19. Tam te¿ bêd¹ odbywaæ siê zajêcia.

- Akademia Górniczo  Hutnicza zaprasza na zaoczne studia w Gorlicach na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu; 
kierunej Górnictwo i Geologia; specjalnoœæ Zagospodarowanie i Ochrona Wód oraz Geoin¿ynieria. Szczegó³y na 
stronie: www.wnig.agh.edu.pl/rekrutacja  Nabór do 7 wrzeœnia 2006 r. w godz.9-14 prowadzi Zespó³ Szkó³ nr 1 (Górka) w 
Gorlicach, ul. Wyszyñskiego 18, tel. 0-18 353-60-40

- Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa z Nowego Targu zaprasza do Gorlic na studia pomostowe 4-semestralne 
dla aktualnie pracuj¹cych pielêgniarek z wykszta³ceniem pielêgniarskim, posiadaj¹cych œwiadectwo dojrza³oœci. 
Informacji udziela i zapisy prowadzi Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych w Gorlicach, ul. 
Jagie³³y 2; tel. 0-18 352-04-59.   Nie zwlekaj! Wybierz coœ dla siebie i zostañ studentem jednej z renomowanych 
uczelni!

Stypendia dla uczniów i studentów

o raz trzeci Starostwo Powiatowe w Gorlicach wraz ze szko³ami 
ponadgimnazjalnymi przyst¹pi³o do realizacji projektu pt. P„Program stypendialny dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w 

Powiecie Gorlickim w roku szkolnym 2006/2007” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. W roku 
szkolnym 2006/2007 zostanie przyznanych 878 stypendiów w kwocie 
1000 z³, które bêd¹ wyp³acane w formie finansowej.
Do ubiegania siê o stypendium uprawnieni s¹ uczniowie, którzy spe³niaj¹ 
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
- rozpoczynaj¹ lub kontynuuj¹ naukê w szko³ach umo¿liwiaj¹cych 
uzyskanie œwiadectwa maturalnego,
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie wiejskim, w miastach do 5 
tysiêcy mieszkañców lub od 5 tys. do 20 tys. mieszkañców, w których nie 
ma szkó³ ponadgimnazjalnych publicznych koñcz¹cych siê matur¹,
- pochodz¹ z rodzin o dochodzie na osobê w rodzinie do 504 z³ netto lub 
583 z³ netto, je¿eli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepe³no-
sprawnoœci.

Termin sk³adania wniosków up³ywa 31 sierpnia 2006 r.
Programem stypendialnym objêci bêd¹ równie¿ studenci.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w szko³ach ponad-
gimnazjalnych, do których uczêszczaj¹ uczniowie oraz w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach (tel. 18 354 87 73). Znajdziecie je tak¿e na stronie internetowej 
www.powiat.gorlicki.pl oraz w BIP w dziale Aktualnoœci.

Matura 2006

087 osób  by³ych uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu gorlickiego 1cieszy siê ze zdanej matury. Wynik jest 

zadawalaj¹cy, - bo wyniós³ 83,74% i jest 
wy¿szy o 1,44% ni¿ w Ma³opolsce, przy 
œredniej krajowej 79%. Wœród liceów 
ogólnokszta³c¹cych najlepiej zdali maturê 
uczniowie ZSO w Bieczu  97,44%, nastêpnie 
ZS nr 1  96,58%, ZSO w Bobowej  96% i I LO 
w Gorlicach  95,79%.
W kategorii liceów profilowanych najwiêcej, 
bo 100% (33 osoby) uczniów zda³o maturê w 
ZSE w Gorlicach, w ZSZ w Bieczu  89,29%, a 
w ZS nr 1 w Gorlicach  87,76%.
Matura w technikach najlepiej wypad³a w ZSE 
w Gorlicach  88,29 % zda³o, ZSZ w Gorlicach  
77,65%, ZST w Gorlicach  77,14%.

Wszystkim, którzy maturê zdali oraz peda-
gogom przygotowuj¹cych uczniów do tego 
najwa¿niejszego w ¿yciu egzaminu i 
dyrekcjom szkó³ serdecznie gratulujemy. 
Na 1298 osób, które przyst¹pi³y do matury, 
211 egzaminu nie zda³o. Czêœæ z nich 
prze¿ywa teraz chwile nadziei oczekuj¹c na 
ostateczne decyzje ministerstwa edukacji, 
licz¹c na maturaln¹ amnestiê.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Powiatu Gorlickiego
Imponuj¹ca iloœæ, bo a¿ 392 obiekty zabytkowe z terenu powiatu gorlickiego znajduj¹ siê w ewidencji nowos¹deckiej Sekcji Ochrony 
Zabytków, a 61 szczególnie cennych zarejestrowanych jest w ewidencji Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Jak s¹ chronione przed po¿arem, powodzi¹ i dostêpem osób postronnych? Nad tym problemem debatowa³a Komisja Bezpieczeñstwa 
i Porz¹dku Publicznego z udzia³em przedstawicieli duchowieñstwa koœcio³ów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i 
prawos³awnego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komendy Powiatowej Policji i Stra¿y. 

Prowadz¹cy spotkanie starosta Miros³aw Wêdrychowicz podkreœli³, ¿e ma ono na celu -poza diagnoz¹ stanu zabezpieczenia - 
uœwiadomienie obowi¹zków spoczywaj¹cych na w³aœcicielach i administratorach obiektów oraz okreœlenie potrzeb i mo¿liwoœci 
pozyskania œrodków finansowych na poprawê stanu w tym wzglêdzie. 

W wyniku wnikliwej i konstruktywnej dyskusji Komisja opracowa³a 
nastêpuj¹ce wnioski: 
- Opracowaæ Powiatowy Program Ochrony Zabytków
- Dokonaæ analizy mo¿liwoœci oraz wesprzeæ merytorycznie opracowanie wniosku 
w zakresie pozyskania funduszy na zabezpieczenie przeciwpo¿arowe oraz przed 
kradzie¿¹ obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych.
- Sporz¹dziæ dla parafii na terenie powiatu gorlickiego bazê danych teleadresowych 
instytucji, do których w razie sytuacji kryzysowych mog³yby siê zg³aszaæ w celu 
uzyskania pomocy.
- Przygotowaæ w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wyst¹pienie do RZGW w Krakowie o rozwi¹zanie kwestii zalewania drewnianych 
koœció³ków przez potoki: Libuszanka w Libuszy i Sitniczanka w Binarowej.
- Wyst¹piæ do Burmistrza Gminy Biecz w sprawie odprowadzenia wód opadowych 
od skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ powiatow¹ w okolicy szko³y w Libuszy, 
wzd³u¿ drogi gminnej w stronê potoku Libuszanka.
- Przygotowaæ wyst¹pienie do Wydzia³u Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego o wyjaœnienie kwestii b³êdów t³umaczenia na jêzyk 
angielski i niemiecki tablic informacyjnych „ Szlak Architektury Drewnianej” na terenie Gminy Uœcie Gorlickie.

Pora na studia Wóz albo przewóz

Alarm dla zabytków
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WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Czes³aw K³apsa
Roman Dziubina
Ewa ¯arnowska

nak³ad: 3000 egz.
sk³ad i druk:

Drukarnia GLINIK
Robert Huk

018 35 39 750

Od lewej: B. Baczyñska, A. Urbanek, Cz. K³apsa, M. Bugno

W lipcu Zarz¹d Powiatu: do wójtów i burmistrzów z proœb¹ o spotkanie maj¹ce na celu 
- Og³osi³ konkurs na zlecenie zadañ publicznych organizacjom przypomnienie procedur zwi¹zanych z wydobywaniem kopalin 
poz arz ¹do wym  ora z inn ym pod mio tom  pro wad z¹c ym oraz wskazanie ustawowej powinnoœci realizowania przepisów 
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na zadanie z zakresu ekologii i zwi¹zanych ze zmian¹ miejscowych planów zagospodarowania 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego objête Programem przestrzennego
Ochrony Œrodowiska (szczegó³y w BIP  i na stronie - Przyj¹³ wykaz dróg do remontu z wykorzystaniem œrodków z 
www.powiat.gorlicki.pl Przetargi)  funduszu  przeciwpowodziowego oraz ustali³ wysokoœæ 
- Wyrazi³ zgodê na darowiznê sprzêtu u¿ytkowanego przez œrodków przeznaczonych na ten cel
Powiatowy Urz¹d Pracy (szczegó³y jak wy¿ej) - Zobowi¹za³ Wydzia³ Geodezji do uruchomienia procedury 
- Wyrazi³ wstêpn¹ zgodê na og³oszenie przetargu o sprzeda¿y rokowañ cenowych  na  sprzeda¿ budynku Oddzia³u ZakaŸnego, 
budynków inwentarskich w Zespole Szkó³ Agrobiznesu w z uwzglêdnieniem ceny wyjœciowej  1,5 mln z³
Bystrej - Og³osiæ II przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej na 
- Zatwierdzi³ nabór do szkó³ ponadgimnazjalnych na rok szkolny terenie ZSZ w Bobowej, ustalaj¹c cenê wywo³awcz¹ na 210 tys. 
2006/2007 z³.
- Powo³a³ komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegaj¹cych - Dokona³ podzia³u œrodków na usuwanie skutków powodzi  
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego promesa na ten cel opiewa na kwotê 1,2 mln z³
- Zobowi¹za³ Geologa Powiatowego do skierowania wyst¹pienia 

Pytania do...
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Gorlickiego Adama Urbanka

Red. Jakie sprawy s¹ dla Pana jako Radnego Powiatu najistotniejsze?
Adam Urbanek - Jest wiele obszarów, które s¹ istotne dla mnie jako radnego. 
Zawracam na nie uwagê pracuj¹c w komisjach: Edukacji, Sportu, Dziedzictwa 
Kulturowego i Mniejszoœci Narodowych oraz
Bud¿etowej i Mienia Powiatu. Zg³aszam interpelacje na posiedzeniach plenarnych 
oraz swoje uwagi w czasie posiedzeñ Zarz¹du Powiatu, w których uczestniczê jako 
cz³onek prezydium Rady. Najistotniejsze
sprawy to te dotycz¹ce bezpoœrednio mieszkañców naszego powiatu, a wiêc: stan 
oraz organizacja i poziom kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych, stan dróg i 
mostów, a tak¿e poprawa
warunków pobytu pacjentów w gorlickim szpitalu poprzez termomodernizacjê, 
remonty i zakup nowego wyposa¿enia i sprzêtu. W tych kwestiach zg³aszam swoje sugestie i wnioski
Red.  Jak uk³ada siê Panu wspó³praca z Radnymi?
A. Urbanek - Wzajemne relacje, wspó³pracê oceniam bardzo dobrze. Radni to profesjonaliœci w okreœlonych dziedzinach, którzy 
wykorzystuj¹ swoj¹ wiedzê pracuj¹c w komisjach bran¿owych. ̄ a³owaæ tylko nale¿y, i¿ ma³e œrodki finansowe jakimi dysponuje powiat 
nie pozwalaj¹ na realizacjê wielu s³usznych wniosków Radnych.
Red.  Jest Pan dyrektorem jednej z najwiêkszych szkó³ w powiecie. Zapewne to doœwiadczenie zawodowe wykorzystuje Pan w 
pracy w Radzie Powiatu?
A. Urbanek - Kierujê Zespo³em Szkó³ Nr 1 w Bobowej. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum maj¹ ³¹cznie blisko 700 uczniów i 60 
nauczycieli. Posiadamy klasy integracyjne, wspó³pracujemy z Niemcami i S³owakami. Nasi uczniowie osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w 
olimpiadach, konkursie i sporcie. Jak wiele innych palcówek oœwiatowych mamy tak¿e swoje problemy dotycz¹ce bie¿¹cego utrzymania, 
komputeryzacji, remontów itp. 
Oczywiœcie moja praca zawodowa sprawia, i¿ jestem szczególnie wyczulony na sprawy oœwiaty tak¿e na p³aszczyŸnie powiatu 
szczególnie w zakresie tworzenia nowych kierunków kszta³cenia, poprawy stanu bazy lokalowej jak równie¿ nale¿ytego wynagradzanie 
nauczycieli i pracowników obs³ugi. Z zadowoleniem patrzê na kolejne zmodernizowane szko³y i placówki, które po termomodernizacji 
wygl¹daj¹ jak nowe. 
Red.  Jest Pan podobno pasjonatem sportu. Czy tylko biernym przed telewizorem,  czy tak¿e czynnym?
A. Urbanek - Jak najbardziej jestem czynnym sportowcem. Gram w lidze amatorskiej siatkówki jako rozgrywaj¹cy. Naszym ostatnim 
sukcesem by³o wygranie miêdzynarodowego turnieju „300 lat” w Grybowie. Jestem prezesem Klubu MKS Podkarpacie. Od 15 lat trenujê 
i prowadzê pierwsz¹ dru¿ynê pi³ki siatkowej dziewcz¹t, która gra w III lidze. Prowadzê równie¿ grupê naborow¹ dziewcz¹t w wieku od 8  
9 lat. Aktywnie w³¹czam siê w organizacjê inauguracji Powiatowego Roku Sportowego i Powiatowe Biegi Prze³ajowe, które to imprezy 
odbywaj¹ siê co roku w Bobowej. 
Red.  Jakie ma Pan plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ w zakresie dzia³alnoœci samorz¹dowej?
A. Urbanek - Dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ jako Radny Powiatu zajmujê siê ju¿ 8 lat. Chcia³bym w dalszym ci¹gu s³u¿yæ mieszkañcom 
powiatu. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie wszystkie bol¹czki udaje siê rozwi¹zaæ, g³ównie z powodu ograniczonych mo¿liwoœci finansowych, 
ale wszystkie wa¿ne sprawy i problemy powinny byæ zg³aszane zarówno na forum gminnym jak i powiatowym. Tak postrzegam rolê 
radnego i jeœli taka bêdzie wola wyborców, bêdê stara³ siê jak najlepiej j¹ wype³niæ.

Z pracy Zarz¹du Powiatu
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